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Final de curs
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Semblava que el final de curs no hagués d’arribar mai,
però finalment va arribar... I com! L’últim dia de classe, la Jennifer es va acomiadar de nosaltres d’una manera molt especial. Ens va dir que ens havia preparat
una sèrie d’activitats que no oblidaríem fàcilment.
Les activitats de fi de curs de la Jennifer
1. Per escalfar, la Jennifer va dir que ens poséssim per
parelles per fer 1.500 abdominals mentre ens passàvem
una pilota medicinal de 22 quilos.

2. Després ens va obligar a fer 200 flexions picant
de mans. En Lagunilla es va trencar els morros
a la flexió 17 i a en Boris se li van trencar
unes ulleres acabades d’estrenar.
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3. Tot seguit vam dedicar-nos a aixecar les enciclopèdies
BRITÀNICA, ESPASA, LAROUSSE i READER’S
DIGEST.

4. A continuació la Jennifer va muntar una mena de
pista americana amb filferro, gas lacrimogen i bombes
fètides. Va ser un infern.

5. Finalment va portar-nos a la piscina, que estava
sense aigua d’ençà de la sequera de l’any 1967. I allà
vam practicar el salt de trampolí en piscina buida.
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Com que la Jennifer volia acomiadar-se de cadascun
de nosaltres personalment, va muntar un quadrilàter
a la classe. Es va posar els guants de boxa, ens va manar que féssim cua com si ens dirigíssim al patíbul i
aleshores ens va oferir una pallissa personal. Vam sortir amb blaus als ulls, llavis partits i braços embenats.
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Tot i això, vam aconseguir acabar el curs sense grans
traumes ni lesions. I malgrat que jo no tenia cap interès de saber per què la Jennifer s’havia acomiadat de
nosaltres d’aquella manera, el boques d’en Lagunilla
l’hi va demanar.

Així no m’oblidareu
mentre feu vacances.
Ho entens, Lagunilla?
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Fos com fos, jo, Elvis, estava molt content perquè
l’escola s’havia acabat i ara tindria temps per fer moltes de les coses que durant el curs no podia fer. I n’eren
tantes!
Les coses que volia fer durant les vacances

Aixecar-me tard
i quedar amb en Boris.

Convidar en Boris a un dels meus famosos entrepans de
20 pisos amb xistorra, mortadel·la, formatge camembert,
bacon, ou ferrat, tonyina amb maionesa, paté, salmó
fumat, pernil dolç, patates fregides, crema de xocolata,
crema de cacauet i, per compensar una mica, una fulla
d’enciam.

Jugar amb en Boris
17 hores sense parar a
«Fight, Blood and Death».
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Anar a la piscina
r
pública amb en Boris pe
ós
fam
u
practicar el me
«salt bomba nuclear».

Tirar un petard
«Despertador» a la residència
geriàtrica Pinkerton a l’hora
de la migdiada.

Fotografiar insectes
aparellant-se quan
el sol es pon, al jardí
del Sr. Lugosi.
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Havia arribat el moment de passar-me tot el dia jugant
amb en Boris, parlant de les nostres coses i intentant
entendre per què el món és tan estrany. Però, tot just
es va acabar l’escola, en Lagunilla em va començar a
perseguir. Em trucava constantment, m’enviava missatges sms, emails, missatges per Facebook, per Twitter i fins i tot el seu majordom em portava notes. I,
finalment, vaig decidir anar-lo a veure per saber què
em volia proposar.

Et proposo jugar al Monopoli
gegant Pinkerton. Jo sempre
guanyo i tu sempre perds.

Et proposo
muntar a cavall.
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Jo no sé
muntar
a cavall.

...

No pateixis!
Tu seràs
el cavall.

Podem
jugar al golf.

Jo no sé
jugar a golf.

Em pots acompanyar
al Rotary Club.
Què és
això?

No et preocupis,
tu seràs el cadi. Només
hauràs de portar una
bossa amb els pals.

Deixa-ho, Elvis,
és un lloc massa elegant
per a algú tan sòrdid
com tu.

Com que les propostes d’en Lagunilla em semblaven
horribles, me’n vaig anar de casa seva i li vaig dir que,
si de cas, m’esperés assegut.
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En Lagunilla no va ser l’únic que em menjava l’orella.
L’Emma també volia fer no sé quantes coses amb mi,
per veure si els nostres submons podien coincidir.
Em va dir d’anar a una festa que feien uns amics seus
gòtics.

No has vist quina mala
cara fan, Emma?
Tu no entens
el concepte gòtic,
oi?

Em sentia estrany entre aquella gent i vaig veure clar
que el submón de l’Emma i el meu encara seguirien
separats durant un temps.
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Després de les meves desastroses trobades amb l’Emma
i en Lagunilla, me’n vaig anar a buscar en Boris, que
era realment amb qui volia estar. Em vaig presentar a
la botiga de queviures dels seus pares, per veure com
muntàvem l’estiu. I va ser aleshores quan jo, Elvis, em
vaig emportar la gran garrotada.
Té, Elvis,
llegeix això.

Distingit Sr. Boris Nusrat,
car-li que, després
És un plaer i un honor comuni
acadèmics brillants
d’analitzar milers d’expedients
la nostra beca Fullcom el seu, hem decidit oferir-li
otats. Amb aquesta
bright Bretània per a joves superd
al nostre curs d’estiu
beca podrà assistir gratuïtament
rdinària, preclara,
i convertir-se en una ment extrao
mfadora. Després
clarivident, intel·ligentíssima i trio
tè serà un líder que
de participar en el nostre curs vos
girà els destins del
brillarà damunt la massa i diri
món.
.
És la seva oportunitat! Aprofiti-la
Atentament,
Elmer J. Hoover
Director de Bretània
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No pensaràs anar
a Bretània?

És obvi, aquí
no hi ha futur!

I nosaltres,
què?

En Boris em va donar la seva carta com a record. I
aquella nit la vaig passar llegint-la una vegada i una
altra, i vaig pensar que potser aquella era la gran oportunitat d’en Boris. Ho havia d’entendre. Era pel seu bé.
Calia que un amic com jo ho entengués.
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